LIETUVOS SOCIOLOGŲ DRAUGIJA
Saltoniškių 58, Vilnius
2600 Lietuva
LIETUVIŲ SOCIOLOGŲ
DRAUGIJOS
ĮSTATAI
1.

Bendroji dalis

1.1. Lietuvos sociologų Draugija (Lithuanian Sociological Society) yra
savarankiška Visuomeninė organizacija.
1.2. Draugija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir sąskaitą Lietuvos
va1stybiniame komerciniame banke.
1.3.

Draugijos buveinės adresas - Saltoniškių 58, 2500 Vilnius.

1.4. Draugija veikia neprik1ausomai nuo politinių organizacijų, kitų
visuomeninių organizacijų bei judėjimų. Už savo veiklą Draugija atsiskaito tik
savo nariams, veikia narių lygiateisiškumo ir kolegialumo principu.
1.5. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais bei normatyviniais aktais ir šiais įstatais.
2.

Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Pagrindinis draugijos tikslas - plėtoti sociologijos mokslą ir praktiką,
orientuotą į Lietuvos reikmes.
2.2. Draugija vienija Lietuvos
besidominčius sociologija.
2.3.

Respublikos

piliečius,

užsiimančius

ir

Draugijos veiklos uždaviniai:

2.3.1. Skatinti ir kelti sociologų profesinį lygį, rūpintis sociologinių tyrimų
kokybe.
2.3.2. Teikti pagalbą nariams, tiriant Respublikoje vykstančius socialinius
procesus ir reiškinius, kuriant socialines programas, projektus, modelius ir
informuojant Lietuvos gyventojus apie šių sociologinių tyrimų rezultatus.
2.3.3. Rūpinasi sociologų rengimu, visuomenės sociologiniu švietimu bei
sociologinės kultūros ugdymu.
2.3.4. Tarpininkauja teikiant sociologinę pagalbą asmenims ir organizacijoms,
finansuoja laikinų LSD mokslinių kolektyvų veiklą. Padeda organizuoti
mokslines stažuotes, dalyvavimą kongresuose ir pan.
2.3.5. Organizuoja susirinkimus, konferencijas, diskusijas, konkursus ir
kitas priemones.

2.3.6. Bendradarbiauja su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis
Respublikoje, palaiko ryšius su užsienio šalių sociologais, jų Draugijomis bei
tarptautinėmis organizacijomis.
2.4. Draugija
teritorijoje.

3.

savo

veiklą

vykdo

visoje

Lietuvos

Respublikos

Narystė Draugijoje

3.1. Draugijos nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai,
pripažįstantys šiuos Įstatus.
3.2.

Draugiją sudaro nariai, garbės nariai ir rėmėjai.

3.3. Naujus narius į Draugiją priima Vykdomoji taryba (VT), kandidatui
pateikus pareiškimą ir savo darbų sąrašą, rekomendaciją.
3.4. Rėmėju laikoma organizacija , remianti Draugiją bei jos veiklą. Narius ir
rėmėjus registruoja Vykdomoji Taryba. Santykiai su rėmėjais reguliuojami
tarpusavio sutartimis.
3.5. Draugijos
Garbės
nario
vardas
suteikiamas
ypatingai
nusipelniusiems sociologijos vystymui Respublikoje piliečiams. Šis vardas
gali būti suteiktas kitų mokslų atstovui, užsienio sociologui. Garbės nariai
išrenkami Visuotiniame narių susirinkime, rekomenduojant Draugijos
Vykdomajai Tarybai ar grupei narių.
3.6. Iš Draugijos išstojama raštu pranešus tarybai. Draugijos VT pašalina
narį, jeigu jo elgesys nesiderina su Draugijos Statutu, Profesinės etikos
principais, jei jis nemoka nario mokesčio dvejus metus. Nepriimtas į Draugiją
ar iš jos pašalintas asmuo gali skųstis Visuotiniam narių susirinkimui, kurio
sprendimas yra galutinis.
3.7.

Draugijos narių teisės ir pareigos:

3.7.1. Draugijos nariai privalo: laikytis Draugi jos Įstatų ir dalyvauti
Draugijos veikloje;
3.7.2. laikytis profesinės etikos principų bei normų;
3.7.3. kasmet mokėti nario mokestį.
3.8.

Draugijos narys turi teisę:

3.8.1. rinkti ir būti išrinktu į Draugijos vadovaujančius organus;
3.8.2. dalyvauti Draugijos renginiuose.
3.9. Draugijos narių teisę dalyvauti Draugijos struktūrinių padalinių veikloje
numato struktūrinių padalinių darbo taisyklės.
3.10. Draugija įsipareigoja:

3.10.1. padėti ginti Draugijos narių profesinius ir darbo interesus,
3.10.2. teikti nariams pastovią informaciją apie Draugijos renginius bei
leidinius;
3.11. teikti pirmenybę savo nariams publikuojantis Draugijos leidiniuose bei
dalyvaujant jos renginiuose.
4.

Draugijos struktūra ir valdymas

4.1.

Draugijoje gali būti šie struktūriniai padaliniai:

4.1.1. probleminės sekcijos, b)laikinos komisijos, c)teritoriniai skyriai.
4.1.2. problemines sekcijas steigia ne mažiau kaip trijų suinteresuotų
Draugijos narių grupė; sekcija išsirenka Pirmininką, reikalui esant pirmininko pavaduotoją, sekretorių, ir dirba savarankiškai, palaikydami
ryšius su VT.
4.2. Laikinas komisijas steigia, jų veiklos sritį nustato, išrenka pirmininką
bei tvirtina komisijos sudėtį LSD visuotinis narių susirinkimas arba
Vykdomoji Taryba.
4.3. VT sprendimu, esant ne mažiau 10 narių, steigiami teritoriniai skyriai,
galintys būti juridiniais asmenimis (turintys savo sąskaita banke ir
antspaudą), savarankiškai organizuojantys savo veiklą.
4.4. Draugijos struktūrinius padalinius registruoja ir jų veiklos
taisykles tvirtina Draugijos VT. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tokio
padalinio įsteigimo VT raštu praneša Teisingumo ministerijai ir
savivaIdybei, kurios teritorijoje yra šio padalinio buveinė.
4.5. Aukščiausias Draugijos valdymo organas yra visuotinis narių
susirinkimas, kurį Draugijos VT kviečia ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
4.6. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti kviečiamas Draugijos
VT 1/3 narių reikalavimu.
4.7. Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja visi nariai,
dalyvauti garbės nariai. Sprendžiamąjį balsą turi tik nariai.

kviečiami

4.8. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau
kaip pusė narių.
4.9.

Visuotinis narių susirinkimas:

4.9.1. sprendžia mokslinius, praktinius ir organizacinius Draugijos veiklos
klausimus;
4.9.2. sprendžia bendradarbiavimo su kitomis sociologų Draugijomis ir
organizacijomis klausimus;
4.9.3. sprendžia kitus Draugijos VT ar atskirų narių pasiūlymus;

4.9.4. išklauso ir svarsto VT ir Revizijos komisijos ataskaitas, jas tvirtina;
4.9.5. nustato Draugijos veiklos kryptis;
4.9.6. keičia ir papildo Draugijos Įstatus;
4.9.7. renka trejiems metams prezidentą ir viceprezidentus, VT ir Revizijos
komisiją;
4.9.8. tvirtina Draugijos finansinės-ūkinės veiklos sąmatą.
4.9.9. Draugijos VT renkama slaptu balsavimu, o kitus sprendimus ir
nutarimus Visuotinis narių susirinkimas priima atviru ar slaptu balsavimu
paprastąja balsų dauguma.
4.10. Draugijos valdymo organai yra:
4.10.1. Prezidentas,
4.10.2. 3 viceprezidentai,
4.10.3. Draugijos Vykdomoji Taryba,
4.10.4.

Revizijos komisija.

4.11. Draugijos Prezidentas atstovauja Draugiją santykiuose su fiziniais ir
juridiniais asmenimis, valstybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.
4.12. Prezidentas
pirmininkauja.

šaukia

Vykdomosios

Tarybos

posėdžius

ir

jiems

4.13. Prezidentas kartu su sekretoriumi - iždininku pasirašo čekius ir kitus
vertybinius popierius.
4.14. Prezidentas atsiskaito už savo veikla Draugijos narių susirinkime.
4.15. Viceprezidentai vykdo mokslines, organizacines funkcijas, o Prezidentui
negalint atlikti savo pareigų ar įpareigojimų, padeda jam ar perima jo
funkcijas.
4.16. Vykdomoji Taryba ir Revizijos komisija renkamos trejiems metams
Draugijos narių susirinkime. VT narių skaičių nustato Visuotinis narių
susirinkimas.
4.17. Vykdomąją Tarybą sudaro prezidentas,
susirinkime išrinkti Draugijos nariai.
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viceprezidentai

ir

kiti

4.18. Draugijos prezidentas, viceprezidentai, sekretorius, sekretoriusiždininkas ir komisijų pirmininkai renkami Visuotiniame narių susirinkime
slaptu balsavimu, esant balsų daugumai. VT darbo tvarką nustato pati VT.
4.19. Vykdomosios Tarybos sprendimai galioja,
dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

kai

Tarybos

posėdyje

4.20. VT turi teisę savarankiškai tvarkyti Draugijos lėšas ir turtą, skirti
Draugijos sekretorių, samdyti tarnautojus, techninį personalą ar specialistus
pagal darbo sutartį ar tam tikrų darbų atlikimui.
4.21. Vykdomoji Taryba vykdo šias funkcijas:
4.21.1. koordinuoja Draugijos veiklą;
4.21.2. šaukia visuotinius narių susirinkimus;
4.21.3. šaukia aktyvo pasitarimus, organizuoja kitus renginius;
4.21.4. registruoja problemines sekcijas, steigia laikinas komisijas atskiriems
klausimams tirti bei aiškintis;
4.21.5. prižiūri Draugijos turtą, tvarko materia1inių vertybių apskaitą ir
rūpinasi finansine-ūkine veikla;
4.21.6.

tvirtina Draugijos leidinių vyriausius redaktorius ir kolegijas ;

4.21.7.

tvirtina renginių organizacinius komitetus;

4.21.8.

organizuota sociologijos mokslo darbų konkursus;

4.21.9.

skatina asmenis, pasižymėjusius Draugijos veikloje;

4.21.10. priima naujus narius ir šalina juos iš Draugijos;
4.21.11. VT ir prezidentas tvarko draugijos narių sąrašą, kuris turi būti
laisvai pateikiamas nariams ir tikrinančiai institucijai. Tvarko kitus
Draugijos reikalus, laikydamasis šių Įstatų ir Visuotinio narių susirinkimo
nutarimų.
4.21.12. Draugijos Taryba privalo reguliariai informuoti Draugijos narius apie
priimamus sprendimus ir veiklą.
4.21.13. Draugijos Taryba turi teisę laikinai įtraukti į Tarybą kitą Draugijos
narį vietoje to, kuris dėl vienų ar kitų priežasčių negali atlikti savo funkcijų.
4.21.14. Taryba Draugijos vardu turi teisę:
4.21.14.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją
apie savo veiklą, propaguoti Draugijos veiklos tikslus ir uždavinius;
4.21.14.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiiminėti leidyba;
4.21.14.3. organizuoti susirinkimus ir masinius renginius;
4.21.14.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti,
valdyti ir juo disponuoti;
4.21.14.5. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai;
4.21.14.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių
organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

4.21.14.7. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus;
4.21.14.8. steigti fondus.
4.22. Revizijos komisija:
4.22.1. Draugijos Revizijos komisiją sudaro 3 nariai; pirmininką jie išsirenka
iš savo tarpo.
4.22.2. Revizijos komisija atlieka Draugijos lėšų ir turto panaudojimo
kontrolę, veiklos ataskaitą pateikia VT ir suririnkimui.
5.

Draugijos lėšos ir turtas

5.1.

Draugijos lėšų ir pajamų šaltiniai yra:

5.1.1. Narių metiniai mokesčiai ir veikloje dalyvaujančių asmenų mokesčiai,
pajamos už leidinius ir paslaugas, suteiktas Draugijai tarpininkaujant.
5.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų paaukotos
lėšos;
5.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų
dovanotos lėšos;
5.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;
5.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos;
5.1.6. valstybinės valdžios ir valdymo institucijų bei savivaldybių lėšos,
skiriamos Draugijos konkrečioms programoms įgyvendinti.
5.2. Draugijos turtą ir lėšas tvarko Draugijos VT.
5.3. Lėšų kontrolę
susirinkimui.

vykdo

Revizijos

komisija,

kuri

5.4. Draugijos lėšos ir turtas turi būti naudojami
numatomiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti
6.

atsiskaito
šiuose

VT

ir

Įstatuose

Draugijos atsakomybė

6.1. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitą
banke.
6.2.

Draugija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

6.3. Draugija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai už Draugijos
prievoles.
6.4. Draugija, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją
atlyginti savo turtu Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
7.

Samdomi Draugijos darbuotojai

7.1. Draugija gali sudaryti darbo sutartis su samdomais darbuotojais
įstatymų numatyta tvarka.
7.2.

Draugija gali sudaryti sutartis su savanoriais.

8.

Draugijos veiklos pasibaigimas ir turto sunaudojimas

8.1. Draugijos veiklos pasibaigimo (Draugijos likvidavimo) ir turto
sunaudojimo
klausimą
sprendžia
Draugijos
narių
suvažiavimas.
Suvažiavimas gali priimti sprendimą dėl Draugijos veiklos pasibaigimo ir
turto sunaudojimo tvarkos, kai už tai balsuoja daugiau kaip 2/3
dalyvaujančių suvažiavime Draugijos narių.
8.2.

Draugija gali būti likviduota ir įstatymų numatyta tvarka.

8.3. Likviduojamos Draugijos likęs turtas ir lėšos, atsiskaičius su
kreditoriais ir samdomais darbuotojais, paskirstomos Draugijos narių
suvažiavimo sprendimu, nepažeidžiant įstatymu numatytos tvarkos.

Vilnius, 1996 04 02

Prof.R.Grigas
Lietuvos Sociologų Draugijos
Prezidentas

